LEDENEXCURSIE 25-01-2015, ’t WEEGJE
Code oranje op zaterdag 24 januari, de dag van onze eerste vogelexcursie dit jaar
naar 't Weegje (Waddinxveen/Gouda).
Het excursieteam kreeg veel aanmeldingen in de week ervoor: 23 vogelaars
(waaronder enkele nieuwe leden), maar helaas: het winterse weer sloeg toe.
Na twee mooie vriesdagen kwamen onverwachts regen, ijzel en
sneeuwverwachtingen en toen daarbij door het KNMI Code oranje werd toegevoegd,
vond het excursieteam het onverantwoord om de excursie door te laten gaan.
We schoven de excursie een dag op naar zondag, want het weer zou opknappen.
Het nadeel was dat er nu nog maar elf vogelaars mee konden. Het voordeel was dat
we een uurtje later "mochten" verzamelen, 9.00u ipv 8.00u.
't Weegje ligt ongeveer 17 km van Zoetermeer en vanaf de parkeerplaats aldaar was
de plas te zien waaromheen we zouden lopen. Hier en daar lag nog wat ijs
en bleef het oppassen. We zagen meteen al veel (fluitende) smienten achterin de
plas en o.a. slobeenden (zie waarnemingenlijst van Els hieronder).
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Leuke hoge houten brugjes knoopten de verschillende paden aan elkaar en we
zagen met wat moeite een ransuil die even later nog drie familieleden in de boom
bleek te hebben, maar die waren nog lastiger te zien.
Hier waren we wel erg verguld mee! Nog geen honderd meter verderop zag Els een
jonge sperwer die met zijn rug naar ons toe op een lage tak zat, wat de vreugde nog
meer vergrootte.
Met een koffie/broodjes pauze onderweg erbij, waren we rond 11.30u weer op de
parkeerplaats.
De volgende ledenexcursie gaat naar Zeeland op 21 februari, dus houd je agenda
die dag vrij.
Fanny
Waarnemingen Els Luijkx
aalscholver
blauwe reiger
boomkruiper
buizerd
ekster
fazant
fuut
goudhaan
grauwe gans
grote zilverreiger
houtduif
kauw
kievit
knobbelzwaan
kokmeeuw
koolmees
krakeend
kuifeend
meerkoet
merel
nijlgans
pimpelmees
putter
ransuil
roodborst
slobeend
smient
sperwer
spreeuw
staartmees
stormmeeuw
tafeleend
turkse tortel
vink
waterhoen
wilde eend
winterkoning
wintertaling

great cormorant
grey heron
short-toed treecreeper
common buzzard
magpie
common pheasant
great crested grebe
goldcrest
greylag goose
great egret
wood pigeon
eurasian jackdaw
northern lapwing
mute swan
black-headed gull
great tit
gadwall
tufted duck
common coot
blackbird
egyptian goose
blue tit
goldfinch
long-eared owl
robin
northern shoveler
eurasian wigeon
eurasian sparrowhawk
common starling
long-tailed tit
common gull
common pochard
collard dove
chaffinch
moorhen
mallard
wren
common teal

Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Certhia brachydactyla
Buteo buteo
Pica pica
Phasianus colchicus
Podiceps cristatus
Regulus regulus
Anser anser
Casmerodius albus
Columba palumbus
Corvus monedula
Vanellus vanellus
Cygnus olor
Croicocephalus ridibundus
Parus major
Anas strepera
Aythya fuligula
Fulica atra
Turdus merula
Alopochen aegyptiacus
Cyanistes caeruleus
Carduelis carduelis
Asio otis
Erithacus rubecula
Anas clypeata
Anas penelope
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Aegithalos caudatus
Larus canus
Aythya ferina
Streptopelia decaocto
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Anas crecca

zilvermeeuw
zwarte kraai

herring gull
carrion crow

Larus argentatus
Corvus corone

